
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  

– karta informacyjna- 

 

 

Nazwa 

sprawy/zadania: 
Udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

 

Opis 

sprawy/zadania: 

Zgodnie z „Regulaminem Funduszu Zdrowotnego”, stanowiącym załącznik 

do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1430/2006 z dnia 30 

marca 2006 r. nauczyciele (także emerytowani i pozostający na rencie) jednostek 

organizacyjnych oświaty podległych Samorządowi Województwa 

Świętokrzyskiego mogą ubiegać się o przyznanie pomocy zdrowotnej udzielanej 

w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi jest złożenie przez 

niego wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją. 

 

Kogo dotyczy: 

Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać: 

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Województwo 

Świętokrzyskie, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin 

zajęć, 

2) nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę 

przejścia na emeryturę lub rentę, korzystający z funduszu świadczeń 

socjalnych w szkołach prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie. 

 

Wymagane 

dokumenty: 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, do którego należy dołączyć 

następującą dokumentację: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (kopie rachunków, 

faktur) 

3) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (formularz PIT) w roku 

podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

zdrowotnej lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku 

nauczyciela emeryta lub rencisty. 

 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

za załatwienie 

sprawy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki 

ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce 

sekretariat tel. 41 341-62-18 

Monika Cieśla, pok. 31, tel. 41 341-69-09,  

e-mail: monika.ciesla@sejmik.kielce.pl 

 

Miejsce 

składania 

dokumentów: 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

Kancelaria Ogólna (bud. C2, parter, pokój nr 12,13) 

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  

 

mailto:monika.ciesla@sejmik.kielce.pl


Termin 

załatwienia 

sprawy 

Wnioski można składać przez cały rok. Ich rozpatrywanie odbywa się raz 

na kwartał. 

 

Podstawa 

prawna: 

1) art.72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) 

2) „Regulamin Funduszu Zdrowotnego”, stanowiący załącznik do uchwały 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1430/2006 z dnia 30 marca 

2006 r. 

 

Uwagi i 

dodatkowe 

informacje: 

 

 


